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COMUNICAT DE PRESĂ 
 
  În cadrul conferinţei de presă organizată în data de 5 aprilie 2016 de Consiliul Naţional al 
Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România au participat Prof.univ.dr. Ovidiu Nicolescu, Preşedinte 
CNIPMMR şi domnii Florin Jianu, Liviu Rogojinaru şi Mircea Purcaru, Vicepreşedinţi. 
 

1. POZIŢIA CNIPMMR PRIVIND PROIECTUL DE LEGE A SINDICATELOR AFLAT ÎN DEZBATEREA 
PARLAMENTULUI         

 CNIPMMR nu susţine Proiectul de Lege L127/2016 a sindicatelor, care cuprinde prevederi exclusiv 
pentru susţinerea intereselor sindicatelor, în detrimentul angajatorilor şi patronatelor (sedii şi dotări cu titlu 
gratuit, cu obligarea suportării de către angajatori a costurilor aferente, concomitent cu reducerea la 20% a 
numărului angajaţilor pentru reprezentativitatea sindicatelor la nivel de unitate şi noi drepturi şi privilegii 
pentru reprezentanţii aleşi în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale), dezechilibrând grav relaţiile 
dintre partenerii sociali şi încălcând dispoziţiile Constituţiei României şi ale Convenţiilor Organizaţiei 
Internaţionale a Muncii, ratificate de România. 
 De asemenea, CNIPMMR solicită ca modificarea cadrului legal privind partenerii sociali şi dialogul 
social să se realizeze doar în baza consensului patronatelor şi sindicatelor reprezentative, fără ingerinţa 
politicului şi cu tratamentul egal şi corect al partenerilor sociali, în afara perioadelor de alegeri şi campanii 
electorale.   
 Pentru aceste coniderente, CNIPMMR solicită iniţiatorului retragerea Proiectul de Lege L127/2016 a 
sindicatelor, asigurarea unor relaţii echilibrate între partenerii sociali şi respectarea pe deplin a dispoziţiilor 
Constituţiei României, ale Convenţiilor Organizaţiei Internaţionale a Muncii (nr. 87/1948, nr. 98/1949 şi nr. 
154/1981) şi potrivit bunelor practici europene în domeniu. 
 

2. APEL CĂTRE MEDIUL PUBLIC PRIVIND NECESITATEA LANSĂRII IMEDIATE A PROGRAMELOR 
PENTRU MEDIUL DE AFACERI 

 PATRONATUL TINERILOR ÎNTREPRINZĂTORI din România solicită:  
1. Urgentarea lansării apelurilor de proiecte aferente perioadei 2014-2020 
2. Prezentarea unui calendar clar şi asumat al lansărilor de proiecte planificate în anul curent 
3. Urgentarea efectuării plăţilor aferente cererilor de rambursare depuse în cadrul POSDRU 2007-2013. 

 Aceste întârzieri creează premisa unui grad de absorbţie a fondurilor structurale mai redus comparativ 
cu cel obţinut în perioada 2007-2013 şi implicit pierderea unor sume importante de către România. Prin 
comparaţie, la nivelul anului 2008, erau deja lansate şi contractate proiecte aferente mai multor Programe 
Operationale. În prezent, după finalizarea primilor doi ani ai perioadei de programare 2014-2020, nu există un 
cadru instituţional şi metodologic care să permita lansarea de apeluri de proiecte, depunerea proiectelor, 
contractarea şi implementarea acestora.  
 Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România îşi exprimă întreaga disponibilitate de a furniza 
expertiza proprie în scopul identificării şi implementării de soluţii detaliate referitoare la problemele 
semnalate. Consideră ca un parteneriat public-privat responsabil constituie singura optiune pentru a depăsi 
impasul evident în care se afla România în domeniul fondurilor europene. 
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3. CNIPMMR SOLICITĂ MODIFICAREA PROIECTULUI LEGII DĂRII ÎN PLATĂ ÎN FUNCŢIE DE 
SITUAŢIA SPECIFICĂ A PROPRIETARULUI 

Consilul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) susţine 
necesitatea adoptării unei legi a dării în plată, care are ca scop principal rezolvarea problemelor ce 
apar în rândul anumitor categorii de persoane fizice, cu dificultăţi financiare reale, care din cauze 
sociale şi economice, nu mai pot să îşi execute  obligaţiile de plată, preferând să abandoneze 
imobilul în mâinile creditorului.   

Având în vedere impactul deosebit pe care îl va avea asupra mediului de afaceri, în special în 
sectorul construcţiilor, CNIPMMR solicită ca în procesul de reanalizare a proiectului Legii dării în 

plată să fie luate în considerare următoarele modificări/clarificări: 
- legea să se aplice doar persoanelor fizice care au un credit ipotecar pentru cumpărea unei 

locuinţe în scop rezidenţial; 
- legea trebuie să fie aplicabilă doar persoanelor fizice care au contractat un credit ipotecar 

pentru cumpărea unei prime locuinţe, nu şi persoanelor fizice care au deja în proprietate un alt imobil 
cu destinaţia de locuinţă. În acest mod sunt descurajate speculaţiile prin care persoanele fizice să 
acţioneze ca dezvoltatori imobiliari. 
 

4. 15 APRILIE 2016-CEA DE A VII-a EDIŢIE A CONVENŢIEI NAŢIONALE A CNIPMMR 
 Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR), confederaţie 
patronală reprezentativă la nivel naţional, va  organiza  în data de 15 Aprilie 2016 la Hotel Mara, Sinaia, 
lucrările celei de a VII-a ediţii a «Convenţiei Naţionale a CNIPMMR», eveniment care are loc o dată la patru 
ani. 
 În cadrul Convenţiei Naţionale a CNIPMMR: se prezintă Raportul de Activitate al CNIPMMR pentru 
perioada 2012-2016, se prezentă Strategia CNIPMMR pentru perioada 2016-2020, se aleg membrii organelor de 
conducere (Preşedinte, Vicepreşedinte, Prim-Vicepreşedinţi, Membri BP), au loc dezbateri ale întreprinzătorilor 
şi organizaţiilor patronale membre ale CNIPMMR pe teme de interes pentru mediul de afaceri şi sectorul IMM. 
 La eveniment sunt invitaţi să participe Preşedintele României, Primul-Minstru, Miniştri, Secretari de stat, 
factori de decizie politici, reprezentanţi ai ambasadelor în România, reprezentanţi ai autorităţilor locale şi 
naţionale, membrii, organizaţiile patronale şi teritoriale ale CNIPMMR 
 Reprezentanţi ai mass-media sunt bineveniţi. 

 
- Diverse: 

  A fost prezentat punctul de vedere al reprezentantului CNIPMMR în cadrul Consiliului de Administraţie 
al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate privind nesoluţionarea în proporţie de 61% a contestaţiilor primite. 
 


